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Diplomová práce se pokouší zhodnotit konceptuální vliv tří velkých německých filozofů Hegela, 

Schopenhauera a Nietzscheho, který měli na dílo Nacionalismus od významného představitele 

ukrajinského nacionalismu D. Dontsova. Nevadí, že se jedná o tři německé filozofy, kteří se docela 

rozchází ve svém myšlení, ani nevadí, že autorka rozebírá pouze jednu Dontsovovu knihu. Tyto tři 

německé filozofy ve svém myšlení spojoval Dontsov sám, takže je na místě se ptát, jak o nich společně 

uvažoval, a výběr samotné knihy a omezení výkladu, která z toho plynou, autorka dostatečně 

vysvětluje v úvodu práce. Nicméně uvedené textové omezení a spojení tří sobě protivných německých 

filozofů v jednom výkladu klade zvýšené nároky na výklad, aby se sjednocující Dontsovova perspektiva 

nestala samozřejmým východiskem pro rozbor klíčových pojmů jednotlivých německých filozofů. 

K tomu, jak toto úskalí autorka zvládla, mám několik kritických připomínek.  

 Nejprve základní charakteristika práce. Třeba říci, že práce splňuje všechny náležitosti kladené 

na diplomovou práci. Struktura práce se drží výkladové logiky nastíněné v úvodu a v závěru najdeme 

stručné shrnutí poznatků, k nimž autorka dospěla. Práce se opírá o solidní množství primární i 

sekundární literatury, na kterou autorka v průběhu výkladu hojně odkazuje a náležitě z ní cituje. 

Oceňuji také, že autorka osvědčila dobré stylistické dovednosti, výklad je srozumitelný, erudovaný a 

podaný s hlubokým porozuměním věci. 

Připomínky se týkají dvou věcí, jednak toho, že výklad je záměrně zúžen na koncepty tří 

německých filozofů, což ale některé relevantní konceptuální otázky Dontsovova nacionalismu opomíjí, 

a jednak toho, že výklad Hegelova pojetí vztahu vůle národa a státu shledávám neuspokojivým. 

Předně, myslím, že důležité významy Dontsovova pojetí vztahu vůle, národa a státu zůstávají 

opomenuty, jako by nebyly relevantní pro jeho nacionalismus, když v nich nejde o myšlenky Hegela, 

Schopnehauera a Nietzscheho. Koncepty vůle, národa a státu jsou v jádru Dontsovova nacionalismu, a 

proto je na místě se ptát, odkud je Dontsov převzal a jak je zakomponoval do své teorie. A jelikož 

Dontsov zmiňuje Hegela, Schopenhaera a Nietzscheho, i když na ně odkazuje pomálu, jak uvádí 

autorka, je vhodné zkoumat, jak s koncepty těchto filozofů pracoval a jakou syntézu z jejich úvah 

vytvořil. Takže přístup autorky má svůj raison d´etre. Jenomže Dontsov nechtěl jen „abstraktně 

filozofovat“, ale chtěl svým dílem něco prakticky udělat, jmenovitě: chtěl přispět k uvědomění 

ukrajinského národa a vyzbrojit jej ideově v zápase o národní a politickou samostatnost, takže hledal 

různé teoretické koncepty, aby se stal mluvčím této změny.  V tom případě ale Dontsovův 

„Nacionalismus“ je spíše politická ideologie než politická teorie, což má své metodologické 



konsekvence. Není totiž potom tak snadné nechat stranou významy oněch tří hlavních konceptů, které 

mají zmiňovanou ideologickou funkci. Pokud řekneme, že nás zajímá jenom, jak tyto koncepty Dontsov 

převzal od německých filozofů, děláme „akademický řez“, což se pro potřeby diplomové práce dá 

pochopit, ale opomíjíme, že tyto koncepty měly v dobovém kontextu ještě další významy, neméně 

důležité, jež jim získávaly stoupence a pomáhaly dělat dějiny na Ukrajině.  Ultranacionalismus mezi 

válkami měl často blízko k fašismu, takže je na místě také prozkoumat, jak je tomu u Dontsova s 

koncepty vůle, národa a státu ve vztahu k fašismu.  

Autorka poukazuje na dobový a politický kontext dvakrát. Jednak když mluví o intelektuálním 

zrání Dontsova, tak je charakterizuje jako vývoj od socialismu k nacionalismu, ale výklad je příliš 

stručný, takže mi ani není úplně jasné, nakolik potvrzuje nebo vyvrací úvodní zmiňovanou tezi, že na 

Ukrajině byl socialismus a nacionalismus v protikladu, zatímco u Dontsova se spojoval.  Po druhé se již 

dostává k úvaze o fašistickém vlivu. Rozlišuje při tom dvě otázky: jednak empiricko-politickou, co si 

Dontsov osobně myslel o fašismu a druhou konceptuální, zda jeho teorii nacionalismu lze označit za 

fašistickou. Na otázku v osobní rovině odpovídá několika neurčitými citacemi, z nichž podle mě nic 

nevyplývá. A na druhou odpovídá odkazem na práci Oleksandra Zaitseva, podle něhož „fašismus je 

formou revolučního integrálního nacionalismu státních národů“, zatímco Dontsov byl teoretikem 

integrálního nacionalismu nestátního národa. Proto autorka s odkazem na Zaitseva tvrdí, že „přímá 

aplikace teoretického modelu fašismu na studium integrálního nacionalismu nestátního národa by byla 

nekorektní.“ S tímto tvrzením nemohu souhlasit. Fašismus je hnutí, které má určitou variabilní 

ideologii, a nepředpokládá existenci státu, ba naopak, je to hnutí, které se státu teprve snaží zmocnit, 

a tak může docela dobře existovat fašistické hnutí v nestátním národě, které chce pro národ vlastní 

stát teprve vybudovat, konec konců jakožto revoluční hnutí musí vybudovat nejenom stát, ale také 

vlastní národ, a to i tam, kde mají vlastní stát. Ostatně Nolte považoval za fašismus hnutí Action 

Francaise jakožto hnutí, a Griffin zkoumal fašismus jako svého druhu nacionalistickou mytologii bez 

ohledu na to, zda daný národ měl stát nebo neměl. 

Druhá připomínka se týká způsobu, jak autorka naložila s pojmy vůle, národ a stát u Hegela.  

Jak uvádí autorka, Dontsov národ chápal jako „nacionální vůli s ideou státnosti“. Už toto vymezení se 

zásadně rozchází s Hegelovou politickou teorií, takže by autorku mělo vést ke zkoumání značné 

nekompatibility mezi Hegelem a Dontsovem ve čtvrté části diplomové práce, ale autorka se naopak 

snaží Dontsovo pojetí s Hegelovou filozofií státu a práva  propojit.  Jenomže Dontsovo pojetí národa 

znamená, že stát je projevem vůle národa, který původnější než stát, má svou určitou předstátní vůli a 

jeho vůle se stává vůlí státu.  Tak tomu ale u Hegela vůbec není. Toto pojetí by považoval za politický 

romantismus, který ohrožuje celou „architektoniku státu založenou na rozumu“.  Byla by to stejná 

hrozba pro stát, jakou představoval Rousseauův pokus založit stát na obecné vůli, který vedl k ničivé 

revoluci, a stejný protivník, za jakého považoval v pozdním období romantický individualismus rodícího 



se německého nacionalismu, který, jak se Hegel vyjadřuje, chtěl stát rozpustit „v kaši srdce, přátelství 

a nadšení.“   Hegel ve své zralé filozofii státu a práva odlišoval stát od občanské společnosti. A stát byl 

substanciální vůlí a uskutečněním mravní ideje v tom smyslu, že byl „gemeinschftlicher Wille“, která 

vzešla z mnoha individuálních vůlí zapojených v občanské společnosti do hospodářského systému 

potřeb a zájmů, kde se tyto individuální vůle pospojovaly a byly pak státním (úřednickým) aparátem (a 

systémem stavovské reprezentace)  zobecněny a umravněny v obecnou, jednotnou a politickou vůli 

státu. Důležité body: a) Hegel může mluvit o občanské společnosti nebo o národě, ale není to žádný 

nacionalismus, protože OS a národ jsou zde definovány hospodářsky jako ekonomický prostor, nikoli 

etnicky, jazykově, nebo jakkoli podobně; b) jednotná vůle neexistuje na úrovni občanské společnosti 

ale až na úrovni státu, žádná předstátní vůle národa, který má ideu státu, jak říká Dontsov, v jeho teorii 

nemá místo. Hegel sice také mluví ve Filozofii dějin a jinde o národech v dějinách a v mezinárodním 

prostředí, ale to je vždy vůle státu, který v sobě shrnuje vůli občanských (národních) jedinců, kteří 

obhospodařují určitý hospodářský prostor; c) Právě Hegel a nikoli fašismus nezná politický koncept 

nestátního národa, když už, tak by to byl národ na okraji dějin.  

Myslím, že Ivanna Dovhoruk se měla více seznámit s diskusemi o Hegelově teorii občanské 

společnosti, která je rozsáhlá a poučná. Autorka z ní ale necituje a ve výkladu se opírá hlavně o dva 

Hegelovy úvody, což mi přijde málo. Dontsov mohl ovšem Hegela využít pro svůj nacionalismus, ale 

autorka měla více rozporovat jeho převzetí Hegelových konceptů vůle, národa a státu.  

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci známkou velmi dobře. 
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